Notulen OC-MR 21 januari 2019
We starten de vergadering om 19:30 uur, samen met de oudercommissie van Hoera
1.
2.

3.

4.

Opening
Welkom aan iedereen met een voorstelrondje.
Aannamebeleid Hoera / IKC
Hoera is een brede organisatie die in meerdere gemeentes actief is. Er is binnen
de organisatie een aannamebeleid, die ook hier van kracht is.
Het geluid is dat de BSO bij Humanitas mogelijk zou sluiten. Dit blijkt bij navraag
niet zo te zijn.
Aannamebeleid; elke kindplek dient opgevuld te worden. Mocht er in de toekomst
nodig zijn dat er een “wachtlijst” ontstaat bij de BSO. Er zal dan proactief
gehandeld worden en in samenspraak met de “school” gekeken worden naar
mogelijkheden.
Bij de wet is vastgelegd dat ouders pas 3-4 maanden toezeggingen kunnen
kijken.
Kim stelt voor om het aannamelijst als structureel agendapunt terug te laten
komen binnen de vergadering van OC
3+ groep
Hoera heeft een proces doorgemaakt op IKC Laar. Verder zijn er verschillende
veranderingen in de wet rondom kinderopvang. IKC ontwikkeling op Laar, staat
op dit moment op een iets lager pitje. Eerste prioriteit is rust op de groepen,
binnen de teams.
3+ groep wordt opgeheven, dit zal de dreumesgroep. De
ontwikkeling/doorstroming peuter/kleuter zal blijven (circuit).
Op schoolniveau is met name de groei wel een positieve impuls geweest. Ouders
geven wel aan dat de overstap wel makkelijker nu makkelijker is bij de start van
groep 1.
Hoe vindt de warme overdracht plaats? Ouders worden zowel bij Hoera als bij
school een gesprek. Een wens voor de toekomst is om een echte warme
overdracht plaats te laten vinden (één gesprek samen met medewerker Hoera en
school). Dit zal als agendapunt binnen het MT worden opgenomen.
We vinden elkaar op verschillende niveaus.
Bij de BSO is er veel meer oog voor kinderen van alle leeftijdscategorieën. Op dit
moment wordt er gebruik gemaakt van DOEN-kids. Er worden activiteiten
aangeboden binnen elk ontwikkelingsgebied en voor iedere leeftijdsgroep
Informatie met betrekking tot de unit
De unit staat. Hij zal op vrijdag 1 februari in gebruik worden genomen. In de unit
zit geen slaapkamerruimte. Het kopieerapparaat staat nu in de BSO ruimte.
Vanuit de wet kinderopvang is het officieel toegestaan. Hoe dit is met betrekking
tot fijnstof, is niet bekend. Dit wordt nagevraagd bij gebouwenbeheer. Hier
komen we op terug tijdens een volgende bijeenkomst. (bij 5000 kopieën mag dit
in dezelfde ruimte geplaatst worden.
Nicole; wat is de status om flexkinderen eventueel op een andere locatie te
plaatsen? Kim geeft aan dat het vooral belangrijk is om alles rustig aan te
pakken. Status met betrekking tot aanbouw:

Peter Pleunis vraagt of er vanuit school nog iets gedaan kan worden om
processen te versnellen. Op dit moment zijn de geluiden dat een en ander in april
op de agenda van de gemeenteraad zal komen.
Monique Dohmen geeft aan dat het verkeer echt een aandachtspunt is.
Albert geeft aan dat het de bedoeling is dat een aantal ouders, samen met Albert
in gesprek gaan met … (Monique is hier een van de ouders voor).
Wat zijn mogelijkheden om kinderen van de bovenbouw in te zetten als brigadier.
Dit kan (kinderen, kunnen worden opgeleid). Albert zal dit oppakken (plaatst een
berichtje op het ouderportaal van zowel Hoera als school).
Notulen overleg OC Hoera
1. Warme overdracht;
Huidige situatie pm-er naar ouders en vervolgens pm-er naar leerkracht.
Gewenste situatie overdracht pm-er naar leerkracht en ouders (gelijktijdig)
2. Circuit:
Fijne structuur.
3. Kopieerapparaat: meenemen in veiligheid en gezondheidsbeleid in verband met
fijnstof. Arbobesluit geeft in wet 6.1 en 6.2 aan dat als er meer dan 50.000
kopiëren per maand gemaakt worden dat het apparaat niet in een groepsruimte
mag staan. Dit is niet het geval.
4. Vervolgens zijn we met de oudercommissie naar de Unit gaan kijken.
Aandachtspunten gerelateerd aan het veiligheid en gezondheidsbeleid betreft de
Unit:
Buitenlamp
Vluchtroute

Bescherming schroeven raam
Bel
Draaiknoppen buitendeur
Houten koof op leidingwerk
Ketting brandslang
Contact tussen pm-ers in de Unit en
gebouw
Bevroren leidingwerk
Keuken/commode haakjes deuren
Tempratuur Boiler
Open en sluiten

Peter Wijen zorgt hiervoor
Peter Wijen zorgt hiervoor, vervolgens
ophangen in verschoonruimte en naast de
buitendeur
Peter Wijen zorgt hiervoor
Peter Wijen zorgt hiervoor
Besteld bij Peter Moors
Maakt de conciërge
Er komt een zegel zodat deze niet gebruikt
kan worden door kinderen
Walkietalkie? Of een babyfoon plaatsen in
beide groepen zodat ze altijd te horen zijn.
Peter Wijen zorgt dat Wiel Coolen komt om
dit op te lossen
Conciërge zet deze op de deuren
Deze wordt heet, echter hangt deze hoog
genoeg voor kinderen. Dit i.v.m. legionella
Verlengde opvang draaien we binnen in het
IKC. (6.30-7.30 & 18.00-18.30u)

5. Voorstellen van oudercommissie om in het veiligheid en gezondheidsbeleid op te
nemen:
- Schoenen binnen aanhouden of ouders/verzorgers brengen zelf sloffen mee.
- Leerkrachten vragen om binnen te lopen tegen het einde van de dag. Regelmatig
tijdens het buitenspelen door de ramen naar binnen kijken.
- Noodnummers in de telefoon programmeren.
- Matten/vloerbedekking aanschaffen.

-

Kapstok in de verschoonruimte plaatsen.

6. BSO
Smileyklappers invullen en ouders vragen om een oudergesprek. Mogelijk samenvoegen
met leerkrachten tijdens oudergesprekken. Dit pakken Kim en Sandra op binnen het MT.
Overdracht plannen tussen leerkrachten en pm-ers.
Afsluiting.

